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Mulher única, inúmera mulher
TrajecTórias da idenTidade 
a propósiTo de isabel Freire eM ruy belo

Isabel Morujão

A figura de Isabel Freire, a amada do poeta quinhentista Garcilaso de 
la Vega, é tema aglutinante de dois poemas sucessivos de Ruy Belo em Toda 
a Terra, o último deles constituindo um dos mais extensos poemas do autor. 
A leitura de um e de outro revela perplexidades curiosas e exige regressos vários 
ao anterior livro do poeta, A Margem da Alegria (1974), pois a tematização aí 
feita dos amores de Inês de Castro será objecto de reelaboração nestes poe‑
mas de Toda a Terra (1976), incluídos na sua II Parte, intitulada «Terras de 
Espanha», sugestivamente logo após «Areias de Portugal», que constitui a I 
Parte do livro. É por uma arquitectura de pontes delicadas entre os três poemas 
que se constrói e reconstrói este amor mítico, no âmbito do qual Ruy Belo se 
aproveita intensamente de várias tradições literárias, para, a partir de mitos 
literários, colocar sempre, e de novo, a obsidiante questão da vida e da morte, 
do encontro e da perda, que atravessa, em respirações mais calmas ou de maior 
fôlego, a totalidade da sua obra poética. 

A epígrafe do primeiro dos dois poemas de Toda a Terra polarizados 
em Isabel Freire, aludindo à visão que dela teve Garcilaso em 1526, consti‑
tui o único segmento narrativo ‑poético compaginável com a História. Mas 
de Isabel nem uma única referência ao longo dos 131 versos deste texto. 
Desconcertantemente, não é Isabel, mas Inês, que o poema refere, num trata‑
mento enunciativo que exigirá detença.

De facto, se em A Margem da Alegria o sujeito poético quase assume a 
função de narrador de uma história alheia, embora servindo ‑se do diálogo 
entre Pedro e Inês para colocar e dar espessura a questões ontológicas que 
são visceralmente suas, é diversa a estratégia que utilizou em Toda a Terra, 
onde a enunciação numa primeira pessoa, situada no século XX, se diz simul‑
taneamente num tempo que é outro, ao denunciar a identidade desse eu com 
Garcilaso de la Vega e até com D. Pedro. Aliás, não só o tempo e o espaço, 
mas também figuras de inscrição histórica se encontram sucessivamente mis‑
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turadas e sobrepostas: «avião», «aeroporto», «hemingway», «lisboa», a 
«adega machado» constituem referentes dificilmente articuláveis com «um 
poeta quinhentista como eu», «em granada», embora a lógica poética per‑
mita conexões insuspeitadas, com as quais constrói sentidos. A epígrafe que 
apresenta Garcilaso na terceira pessoa dá assim lugar, no desenvolvimento do 
poema, a uma enunciação que se pretende assumir como sendo do próprio 
Garcilaso, nesse sentido levando o poeta a afirmar, pelo menos no campo do 
amor (que é, afinal, o da vida e da morte, logo, o da existência), uma identi‑
dade múltipla: Pedro, Garcilaso, um eu actual surgem como metamorfoses 
daquele que ama, mas também paradigmas daquele que sempre sofre e morre, 
impedido, portanto, de atingir a totalidade ou êxtase pleno com que sempre 
sonhou: «eu sabia que a via e ao vê ‑la a perdia / o avião chegava o avião partia 
/ como tudo o que toco a começar por mim era destruição».

No entanto, o cruzamento, nestes dois poemas de Toda a Terra, de tempo 
real, tempo do sonho, tempo da infância, tempo literário e, finalmente, tempo 
mítico permite ao sujeito poético encontrar, para além da morte que sempre 
pressente em tudo, a vida que a vence e que lhe conquista a eternidade mesma. 
Ao convocar Inês de Castro como equivalente de Isabel Freire, o sujeito poético 
ultrapassa a dor pela morte da amada, pois o mito concede ‑lhe a senha para 
que esta seja eterna, e tanto mais eterna quanto mais morta («tanto mais vida 
teve quanto mais morreu», «a que porque perece permanece»). Por osmose, 
o amador (que se transformara em coisa amada), partilha desta condição que 
se subtrai ao tempo, podendo ‑se mesmo afirmar que, na condição de poeta 
com que se apresenta, é a força do seu poder de palavra que constrói essa eter‑
nidade em ambos: «Vi ‑a chegar vi ‑a depois partir / vi ‑a afinal partir no pró‑
prio acto de chegar / no seu altivo passo de rainha / que eternamente reinaria 
ali / no meu terrível reino de palavras». «Terás morrido tanto que na morte 
visses / tu nobre portuguesa no estrangeiro / maneira de morrer num peito 
como o meu / para assim renasceres e seres não só nobre mas rainha?»

Assim, por um estranho processo de esbatimento de identidade, Isabel 
Freire partilha dos semas que identificam Inês de Castro, aquela «que despois 
de ser morta foi rainha», como disse Camões1.

Como se sabe, foi Garcia de Resende, nas suas «trovas à morte de D. Inês 
de Castro…»2, quem lançou esta figura feminina, historicamente nada pací‑
fica para os portugueses, a caminho do mito, podendo afirmar ‑se que foi pela 
literatura que começou a construção desse seu trilho3. Nessas trovas, Inês de 
Castro, morta, regressa do túmulo para alertar as damas de que o amor não 
compensa. No final da sua alocução, Garcia de Resende dirige ‑se por sua vez 
às mesmas damas, mostrando o quanto Inês estava enganada e não lhe deve‑
riam dar crédito, pois «nam perdeo se nam a vida, / que podeera ser perdida 
/ sem na ninguém conhecer, / e ganhou por bem querer / ser sua morte tam 
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sentida. // Ganhou mais que sendo dantes / nam mais que fermosa dama, / 
serem seus filhos infantes, / seus amores abastantes / de deyxarem tanta fama. 
/ Outra mor honra direy: / como o príncipe foy rey / sem tardar, mas mui 
asinha / a fez alçar por rainha, / sendo morta o fez por lei.»

Assim sendo, a projecção da vida para além da morte, num renascimento 
semelhante ao de Inês de Castro, é o que parece suceder a Isabel Freire, mas 
são todos os traços identitários de Inês e nenhum de Isabel (para além do de 
«nobre portuguesa no estrangeiro») que afloram primeiramente à superfície 
do texto do primeiro poema de Toda a Terra, numa tentativa de retomar a 
matriz sob a qual se diluirão todas as outras identidades femininas. Não será 
inocente este regresso a Inês de Castro no contexto de uma referência a Isabel 
Freire, sobretudo porque todas estas mulheres se equivalem, ao serem apresen‑
tadas não na sua singularidade, mas enquanto paradigma da mulher amada, 
do amor do feminino, perspectivado nestes dois poemas como um dos poucos 
modos de alegria na terra: «nessa noite única noite em lisboa / maior mesmo 
que um deus nunca afinal maior que eu / vi por fim a mulher que sempre tinha 
visto / — não a ‘mulher eterna’ apenas o ‘eterno feminino’ —». Importante, 
por isso, a tematização do nome: «ela seria o sol seria o mar / não podia inven‑
tar um nome pra lhe dar / porque sempre o soubera e assim o chamara / ‘Sei o 
teu nome — disse ‑lhe — inês é o teu nome / eu sei que existes porque sempre 
o soube’». À figura feminina desse encontro em Granada, que a epígrafe nome‑
ara como Isabel Freire, é dado, no primeiro destes dois poemas, o nome de Inês, 
pelo que qualquer uma das duas representa a possibilidade, rara na totalidade 
da poética beliana, de sintetizar a experiência de reconciliação com o mundo, 
através do amor, ainda que só pela mediação da memória: «Incólume a con‑
servo na memória / no restrito recanto4 da ternura / aonde a sepultura não 
encerra / aquela que na terra se corrompe». O cartesiano axioma «penso, 
logo existo» aparece aqui readaptado à situação do poeta, que, ao pensar, dá 
existência à amada por quem vive: «penso em ti e por pensar existes». Novas 
deambulações de um amador que se transforma na coisa amada («em que 
por contemplar quem eu amava / nele me transformava irresistivelmente»), 
de um Garcilaso que adoptou do neoplatonismo amoroso as convenções 
literárias não só do decassílabo, mas da felicidade encontrada no desejo de 
morrer depois da morte da amada, permitindo a Ruy Belo a filosofia que lhe 
proporciona o repouso de um ser noutro ser, esse encontro sempre buscado e 
de que só a infância parece ser uma aproximação. A incerteza como condição 
antropológica presente em tantos versos destes dois longos poemas («Como 
buscar agora a segurança / se não há neste mundo nenhum ombro / onde possa 
pousar às vezes a cabeça / aquele a quem jamais lhe permitiram repousar?»5) 
oscila pendularmente em versos que sublinham o reencontro do sujeito poético 
consigo próprio, abandonando a terrível condição de «incerta identidade» a 
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que se referiu Ramos Rosa6 e libertando a infância e os símbolos dela (árvores, 
pássaros, etc.) da condição única de harmonização do sujeito e do mundo: 
«O meu amor aumenta ‑te inda mais / e és enorme e nem consigo ver / pedras 
ou pássaros ou plátanos que antes / eram a minha única razão de ser».

Recuperando um tópico poético de raízes bem longínquas por toda a 
Europa (o da morte por amor, desejada pelo amador saudoso que fora da 
esfera da amada não consegue reconciliação com a vida), Belo consegue, 
através da elevação da amada morta ao mito que lhe granjeia a eternidade, 
contornar e sair das aporias em que sempre a sua poesia acaba por se saldar: 
impossível o amor, impossível o tempo (presente e futuro), impossível a felici‑
dade, impossível a vida, que é, «entre tímidas aspas já a morte», como disse 
David Mourão ‑Ferreira no poema «Entretanto»7.

Por isso, quando no primeiro poema o sujeito poético se interroga se 
seria D. Elena de Zuñiga a mulher que ele teria visto, de imediato descarta essa 
hipótese, pois não é o casamento como instituição que se pretende exaltar, é o 
amor, independentemente da sua concretização nesta ou naquela mulher. Às 
sucessivas interrogações que coloca a si próprio, algumas abrindo no texto um 
veio de inspiração surrealista («Uma amante? Mas como? […] Era a minha 
família? O meu emprego? / A vizinhança? As unhas? O fim de semana?») a 
resposta não é precisa do ponto de vista temporal ou espacial, remetendo afinal 
para a eternidade do mito: «Quem seria? Quem era? Só sei que era ela / que 
a vi partir num súbito avião / vinda afinal nem mesmo sei bem donde / […] 
Morrera há muitos séculos mas chamava ‑se inês».

E eis que a minusculação sistemática de «inês», tal como, no poema 
seguinte, de «isabel freire», contrasta significativamente com a maiusculação 
do nome de D. Elena de Zuñiga8, a única mulher com que Garcilaso casou. 
Por isso, a identidade que parece interessar é a que é possibilitada no âmbito 
do mito, na «vida que tu és na morte de que vives». Neste campo, só a ideia 
parece contar: «real ou irreal como foram não foram beatriz ou margarida / 
ou uma só qualquer mulher por rilke transformada». Aliás, no segundo poema 
sobre a morte de Isabel Freire, não é uma mulher concreta que começa a ser 
amada, mas é o amor em si que adquire o nome de mulher: «o amor assumia 
o nome de mulher».

Por isso se torna tão importante ler estes dois poemas de Toda a Terra em 
função do mito inesiano, sendo essa leitura orientada pelos próprios poemas, 
que, por mecanismos de retorno e recuperação vários, nos reenviam para o 
poema sobre Inês de Castro A Margem da Alegria. Preste ‑se especial atenção 
aos versos «com ele coexistia um poeta hoje extinto que dizia / o meu mais 
certo céu é o são chão», «ele amador é hoje a coisa amada», «eu tinha ‑te 
era dono assim mantinha ‑te», «Inês é perigosa como o é a rosa / por rilke 
colhida e logo dada / à última mulher amada e por ele convertida», «pois 
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teve por destino ser o eterno feminino», «é dia dentro em pouco minha única 
mulher», presentes em Margem da Alegria, e veja ‑se o seu significativo regresso 
nos dois poemas em apreço: «encontrei na mulher mais do que o céu o chão», 
«por contemplar quem eu amava / nele me transformava irresistivelmente», 
«eu tenho ‑te e mantenho ‑te no ânimo», «ou margarida / ou uma só qualquer 
mulher por rilke transformada», «não a ‘mulher eterna’ apenas o ‘eterno femi‑
nino’», «eras mulher a única mulher» (sublinhados meus). A figura de Inês 
desloca ‑se progressivamente de uma obra para outra, através de cumplicidades 
que o leitor detecta, para depois seguir um percurso que faz explodir, através 
de uma imensa liberdade criativa, os contornos da história primeira. Dir ‑se ‑ia 
que, da «margem», Inês se desloca para o centro, sendo aí objecto de uma 
concentração necessária para a sua posterior fragmentação e desmembração.

De facto, só no segundo poema de Toda a Terra, intitulado «Ao regres‑
sar episodicamente a Espanha, em Agosto de 1534, Garcilaso de la Vega tem 
conhecimento da morte de Dona Isabel Freire», surge pela primeira vez, no 
verso 52, o nome «isabel», que até este momento não aparecera nunca no‑
meado. É como se, progressivamente, o sujeito abandonasse o objecto mítico 
Inês, deslocando ‑o para Isabel: «Mas que forma de faca assumiria o gesto / 
que na carne te abriu essa cratera / por onde se esvaiu a tua vida?». O acto 
de morrer — tão próprio de cada um como o próprio nascimento, e por aí 
também construtor de identidade — só poderia ser, em Isabel, resultante de 
outra forma de faca, tal como Isabel é outra forma de Inês. Trata ‑se, em ambos 
os casos, de identidades em deslocamento e estilhaçadas, capazes de se des‑
locarem para outros espaços, outros tempos e outros contextos, construindo, 
acima de tudo, a noção de eterno, de feminino e de harmonia do sujeito com 
um universo que se corresponde.

A labilidade identitária quer do sujeito amador quer do objecto amado 
tem entretanto dimensões diversas. Inês desloca ‑se para Isabel ou para qual‑
quer mulher que representa aqui o eterno feminino. Quanto à identidade do 
sujeito poético, embora possa momentaneamente deslocar ‑se para Pedro, 
no início do primeiro poema em torno da morte de Isabel Freire, oscila pen‑
dularmente entre um sujeito actual e Garcilaso de la Vega, pois a identidade 
comum a ambos reside fundamentalmente na condição de poeta e de homem 
de palavra[s] e na condição de sofredores por amor. Garcilaso, Pedro ou outro 
qualquer, o sujeito define a sua identidade sem ser pelo nome próprio: «e ao 
saber agora que morreu isabel freire / sei que tenho por nome sofrimento». 
Os códigos petrarquistas enxertam ‑se na poesia de Ruy Belo, concedendo o 
desejo da morte que eles veiculam uma maior densidade à condição ontológica 
do sujeito poético, que se depura em poesia: «Sinto que sou maior do que mim 
mesmo / que vou ter dimensões que só terei / quando morrer e que hei ‑de até 
dizer / palavras de pureza pavorosa».



77

A questão da identidade é nodal nestes dois ou três poemas, ainda que ela 
se coloque, como se tem vindo a frisar, de modo fracturante. Aliás, o segundo 
poema de Toda a Terra, em torno de Isabel Freire, abre justamente sob o signo 
do nome associado ao amor: «O amor assumia o nome de mulher». A obses‑
são do nome e do nomear («sei que tenho por nome sofrimento», «nomeei‑
‑te no meio dos meus sonhos / chamei por ti na minha solidão»; «o amor 
assumia o nome de mulher») adquire fulgurante importância junto deste que 
se declara rei das palavras, criador de mundos («porque dizer e ser são para 
mim a mesma coisa»; «sou o rei do inexorável reino das palavras»). E assim, 
entre a literatura e a realidade ocorre uma fusão em que o ser é gerado em 
úbere matriz, porque originado simultaneamente na natureza e na literatura: 
«nasci no meio de estevas e giestas / e se vivi mais tarde em páginas de livros 
/ em cada uma delas sempre li / os nomes dos lugares onde nasci», afirma o 
poeta a certo passo do segundo poema. A poesia assume ‑se assim como nas‑
cimento, abrindo deste modo as portas à esperança, na mundividência sempre 
desalentada do universo poético de Ruy Belo. 

Entretanto, não é possível esquecer a dedicatória deste livro Toda a Terra, 
que se oferece «à melhor das mães». Mãe ambígua, mas expressiva quando 
lemos estes dois poemas onde se fala de formas de renascer, que são outros 
tantos nascimentos. Toda a Terra é afinal, talvez, o desejo de reverter o texto 
de Vieira que lhe serve de epígrafe9, para que pudesse ser «para nascer» toda 
a terra, uma vez que, na realidade, pela morte se renasce («sei que viverei mais 
quanto mais eu morrer»). De facto, no vasto deserto de decepções e desânimos, 
o universo poético de Ruy Belo parece encontrar, particularmente nestes dois 
poemas, flashes de realidade feliz, que de imediato oscilam com a consciencia‑
lização de que tudo chega sempre demasiado tarde: «e eis que sei que irreme‑
diavelmente / te perdi sem te ter encontrado / sem haver esgotado o mundo 
pressentido / no fundo da figura de mulher». Mas logo reconhece: «eu vi ‑te 
e só por ver ‑te tive em ti / mais do que até teria se tivesse renascido», já depois 
de ter afirmado «tu és para mim o puro instante / e a eternidade em que me 
transfiguro». Por isso a mãe — seja ela noite, morte, terra, amor, poema,  
mulher — é também figura desta identidade móvel que marca incisivamente 
estes dois poemas: «Que venha a noite com os seus prodígios / Sinto que sou 
maior do que mim mesmo / que vou ter dimensões que só terei / quando mor‑
rer e que hei ‑de até dizer / palavras de pureza pavorosa». A oclusiva bilabial 
surda, em registo tipicamente beliano de aliteração, sugere o crescimento e a 
explosão de algo até então contido, adquirindo uma corporeidade que vence as 
mortes e os silêncios. É assim que o sujeito poético se perspectiva como poeta: 
«um poeta possui leões no coração / e o que num pendão eram simples insíg‑
nias / agora rugem rasgam riscam ‑lhe rubro o rosto / e tornam cor do mosto 
as coisas que o rodeiam».
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Impossível ficar imune à comovida gestão dos ritmos nestes poemas, que 
encontram o equilíbrio na sábia e intocável oscilação entre o decassílabo e o 
versilibrismo e na meticulosa e insubstituível sucessão de repetições de ima‑
gens, lexemas, morfemas e fonemas, que traduzem uma expansiva corrente de 
melancólicas e introspectivas recordações.

Em Ruy Belo existem muitos versos enigmáticos. Por isso a sua poesia é 
tão resistente a sínteses académicas e definitivas. Mas, nestes dois poemas em 
torno de Isabel Freire, são talvez os versos finais aqueles onde a estranheza se 
perpetua no leitor e se entranha por horas várias na memória. Após longos 
versos em que dificilmente o leitor fica imune à comoção gerada pelos ritmos 
e pela alquímica sucessão dessas imagens, lexemas, morfemas e fonemas, a 
apóstrofe final a Isabel Freire ecoa como um chamamento à vida — todavia 
sereno — daquela que morrera já, e a mensagem que lhe dirige desencadeia 
ressonâncias neotestamentárias. O que poderá um amante poeta face à sua 
amada morta? O «se» que abre o penúltimo verso situa o poeta no campo 
dos possibilia em que pelo menos parece acreditar, nem que seja apenas no 
plano da suposição. É pois em nome de um poder possível que o sujeito poé‑
tico aproveita para lançar uma ordem final e derradeira: «que a paz e a terra 
sejam sempre contigo». Mas o que pode querer o sujeito poético construir 
ou reconstruir com esta sua frase perlocutiva, em cuja estrutura profunda 
ecoa de forma muito clara a saudação de Cristo aos apóstolos, quando lhes 
aparece depois da ressurreição («A paz esteja convosco»), saudação essa que 
se repete por três vezes no texto de S. João (20, 19 ‑31) e que corresponde às 
primeiras palavras do ressuscitado? Nos versos antecedentes, o sujeito poético 
afirmara primeiro: «não tardarei também a regressar à terra / para cumprir a 
minha condição», apresentando ‑se assim no nível do homem. Alguns versos 
adiante, reformula, afirmando: «No fundo já há muito que morri / Eu morri 
pelo reino e pela sociedade / pela paz das consciências pelas razões de estado», 
situando ‑se aí num supraplano, que torna a sua voz enunciativa numa voz 
autorizada quer pelas reminiscências claras com Jesus Cristo, quer pelo poder 
da criação poética, que na sua maturidade pressupôs primeiro a morte, para 
poder ascender à luz, à ressurreição do tempo pascal: «mas ao crescer morri 
como criatura / que na maioridade encontra sepultura». Mas «não se veja 
nisto espírito cristão», como se diz neste poema. O poder a que a saudação 
alude é um poder de palavra, de desejo ontológico de ser inteiro e total, de ligar 
a morte com a vida, a paz com a terra onde dificilmente a vida não termina 
cedo demais: «e num momento pleno como este / justifica que nós árvores de 
acaso / ergamos nossos troncos sobre a terra / num desafio à morte inevitável 
/ e até indispensável para quem / tanto mais vida teve quanto mais morreu». 
E, «quando já nenhum deus nos pede nem promete / uma terra qualquer pra 
além da morte», o sujeito poético, revestido da renovação pascal, lança na rota 
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da eternidade e da paz todas as possibilidades abertas pela terra como local 
originário: «Isabel freire meu inimigo amigo / se por ti posso ainda qualquer 
coisa / que a paz e a terra sejam sempre contigo».

Numa poesia em que a crítica tem sucessivas vezes descrito o sujeito poé‑
tico como «deambulatório», «dinâmico» ou «transumante», através de um 
espaço que Ángel Marcos de Díos, Gabriel Magalhães e Pedro Serra10 desig‑
nam como «alotópico», em que «o sujeito é conjunto com a divindade», será 
provavelmente oportuno pensar ‑se que a terra — a terra toda — a que o último 
verso alude é um espaço de totalidade harmónica, local de (re)nascimento e 
não já de morte.

Lado a lado convivem, no encerrar deste conjunto poético, a transcen‑
dência temporal da poesia do poeta Garcilaso de la Vega ou do poeta Ruy 
Belo e a possibilidade eterna do amor, representado arquetipicamente em 
Isabel Freire/Inês de Castro, ambas comutáveis pela sua essência de mito. 
A oscilação de identidades e a dificuldade em se fixar o sujeito e o objecto, se 
por um lado podem assumir a feição de um universo fracturante, impõem ‑se, 
no entanto, talvez mais como figurações poéticas da equivalência do essencial, 
da possibilidade de cruzar o diverso, que o mesmo é dizer, de esbater dolorosas 
polaridades.
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